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Академичният съвет прие
документите за кандидатстудентската кампания на
Софийския университет през 2017 г.
Приемът на заявления за явяване
на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20
февруари 2017 г.
На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, проведено на
21 декември 2016 г., бяха приети документите за кандидатстудентската
кампания през 2017 г. - Правилник,
график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма
матер.

Приемът на заявления за явяване
на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на
20 февруари 2017 г. Крайният срок е
10 март 2017 г. за първата кандидатстудентска сесия и 19 май 2017 г. – за
втората кандидатстудентска сесия.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 19
март - 23 април 2017 г., а втората - в
съботните и неделните дни от 28 май
до 25 юни 2017 г.

Променя се форматът на кандидатстудентските изпити по български език и литература и по история
на България.
Кандидатстудентският изпит по
български език и литература ще се
състои от две задължителни части:
тест с 50 въпроса и задача за изграждането на аргументативен тип текст
(есе). Изпитът проверява и оценява
знанията и уменията като резултат
от обучението по български език
и литература в средното училище.
Максималният брой точки е 100 – 70
от теста, като 1/3 от точките са за
въпросите по литература, и 30 точки
за есето. Темата за аргументативния
текст може да бъде върху твърдение/
сентенция от литературен или нелитературен източник.
Кандидатстудентският изпит по
история на България също включва
два задължителни компонента – тест

и тема. И двете части са върху проблематиката и фактологията на досегашната програма, съставена въз
основа на учебното съдържание по
история на България за XI-ти клас –
задължителна подготовка. Оценката
се изгражда според резултатите от
теста и темата по шестобалната система със стъпка от 0.25 стотни.

Кандидат-студентите
отново
имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския
университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат
да заплатят и таксите за явяване на
изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им
е изцяло чрез онлайн системата за
кандидатстудентската кампания.
За поредна година документите
за класиране ще се приемат онлайн, а
записите ще бъдат валидирани от 19
юни до 1 юли 2017 г. в Ректората на
Софийския университет.

На 11 юли 2017 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на
кандидат-студентите. Класираните
кандидат-студенти от първия етап
от 12 юли до 14 юли включително
имат възможност да се запишат в
специалността, в която са класирани,
като не участват в следващите етапи;
да депозират диплома-оригинал за
средно образование и да попълнят
декларация за участие в следващите
етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят
или да не се запишат. В тези случаи
те отпадат от всички класирания и
губят придобитите студентски права.
Незаетите от тях места се попълват
на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност
кандидати трябва да се запишат на
този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване
края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават
декларация за участие в класирането
и не депозират диплома за средно

образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

На 18 юли 2017 г. ще бъде обявен
вторият етап на класирането. В него
участват потвърдилите от първия
етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана
специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или
записването на класиралите се от
втория етап кандидати се извършва
от 19 до 21 юли 2017 г. включително.
Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за
участие в третото класиране, което е
окончателно.
Третият етап на класирането се
обявява на 25 юли 2017 г. Срокът за
записване е от 26 до 28 юли 2017 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

За четвърта поредна година в
Стопанския факултет на Софийския
университет като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ се приемат международно
признати сертификати за ниво на
езика В2 според Общата европейска
референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски
език. С международно признати сертификати за владеене на английски
ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалност „Хебраистика“.
Шест от общо 108 специалности
не използват оценките от матурите
вместо изпит. Това са регулираните
специалности „Право“, „Медицина“
и „Фармация“ и трите специалности
във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“,
„Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.
лв.
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Новини от Университета

СъДЪРЖАНИЕ

Софийският
университет
„Св.
Климент Охридски“ намира място в
поредната престижна международна
класация на най-добрите в научно отношение академични институции. В
оповестения рейтинг на Times Higher
Education BRICS & Emerging Economies
Rankings за 2017 година най-авторитетното висше училище в България е класирано в групата между 201-во и 250-то
място. По-рано тази година Алма матер
за първи път беше включен и в световната класация на университети на Times
Higher Education (THE) .
Рейтингът на Times Higher Education
BRICS & Emerging Economies Rankings
за четвърта поредна година подлага на
анализ университети в 50 държави с
нововъзникващи икономики или т. нар.
гранични икономики според индекса на
Фондовата борса на Файненшъл Таймс
(Financial Times Stock Exchange). Висши
училища само от 41 държави обаче са
включени в списъка на първите 300. Фактът, че Софийският университет намира за първи път място в тази класация на
най-добрите в научно отношение висши
училища е значимо постижение.
Рейтингът използва същите изключително точни и взискателни показатели на Световната класация на университетите (THE/ World University Rankings).
Оценяват се силните страни на всяко висше училище по отношение на основните му мисии – обучение, научно-изследователска дейност, трансфер на знания и
международен престиж. В същото време
методологията е внимателно съобразена по такъв начин, че да отразява по-

добре характерните черти и приоритети
в развиващите се икономики. Пример в
това отношение е тежестта, която се отдава на връзката университет-икономика и на международния престиж.

Фил Бейти, редактор в Световната класация на университетите (THE/
World University Rankings), коментира
признанието, което Софийският университет получава с думите: „Не е лесно
висше училище да попадне в класацията на Times Higher Education BRICS &
Emerging Economies Rankings. Университетите трябва да покажат високо ниво в
конкуренция с други водещи научно-изследователски центрове. Включването
на Софийския университет в класацията
е постижение, за което Алма матер трябва да бъде поздравен.“
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Алма матер е сред първите
250 висши училища в
престижна международна
класация

Снимка: Вестник „24 часа“
На церемония, организирана от вестник „24 часа“, за първи път бяха връчени
награди на най-добрите университети,
определени на база на тяхното класиране в Рейтинговата система на висшите
училища в България.
Софийският
университет
„Св.
Климент Охридски“ е лидер в Рейтинговата система, заемащ първо място в
21 от 25 направления, в които обучава
студенти.
Ректорът на най-добрия университет в България проф. Анастас Герджиков
получи наградата от президента на Република България Росен Плевнелиев.
Ректорът изказа благодарност за
последователните и надпартийни усилия на последните петима министри
на образованието, които неизменно са
водили към това, което университетите най-после хвалят - реформата във
висшето образование, Стратегията за
развитие на висшето образование, изменението на Закона за висше образование
от тази година, няколко подзаконови
нормативни акта и Рейтинговата система на висшите училища в България.
Проф. Герджиков благодари на кме-

та на София г-жа Йорданка Фандъкова
и подчерта, че Софийският университет и Столичната община са постоянни
партньори в най-различни инициативи.
Ректорът изказа благодарност на Георги
Стойчев от „Отворено общество“, който е
главният виновник Рейтинговата система не просто да се развива, но и да еволюира през годините към все по-добро.
Специална благодарност проф. Герджиков отправи към главния редактор
на вестник „24 часа“ Борислав Зюмбюлев и издателя на вестника г-жа Венелина Гочева.
Благодари и на ректорите на всички
висши училища, които освен конкуренти са и партньори на Софийския университет.
„Най-много искам да благодаря на
нашите преподаватели и студенти. Те
са истинската причина всяко едно от
тези направления да бъде на първо място. Благодаря ви от сърце и се надявам,
че заедно ще постигнем още по-големи
успехи“, каза в заключение ректорът на
Софийския университет.

В рамките на Национален форум,
проведен на 25 ноември 2016 г., синдикатът „Висше образование и наука“
– КНСБ отличи Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ като най-добър
социален партньор и за равнопоставеност в диалога при колективното трудово договаряне в Университета.
Най-авторитетното висше училище в
България получи наградата и за съпричастност и благороден принос за утвърждаване на реформите в системата на
висшето образование и всеотдайна подкрепа за устойчиво развитие на висшите
училища.
Председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р
Лиляна Вълчева връчи наградата и плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на ректора
на Софийския университет проф. дфн
Анастас Герджиков.

Националният конкурс „Сграда на
годината“ отличи най-качествените проекти в България за 2016 г. Конкурсът се
проведе под патронажа на Министерството на регионалното развитие със съдействието на браншовите организации
в строително-инвестиционния сектор. В
надпреварата участваха 69 сгради, разпределени в над десет категории, които
бяха оценявани от седемчленно жури от
изявени професионалисти в строителството, архитектурата, културата и бизнеса с председател зам.-министъра на
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
В категорията „Сгради образование“ журито отличи с първо място реконструкцията на Института „Конфуций“ към Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Реконструкцията и модернизацията
на обособената за Института „Конфуций“ част от партерния етаж на сградата
на бул. „Александър Стамболийски“ 82
е извършена от „АТ Инженеринг 2000“
ООД. Архитектурният проект е дело на
арх. Станислав Константинов, арх. Александър Генчев и арх. Иглика Люцканова
в сътрудничество със специалисти от
„Ханбан” и университета за изучаване
на чужди езици в Пекин. Конструктор е
инж. Георги Колчаков.
„Институт Конфуций“ към Софийския университет е един от 14-те най-

добре работещи от общо 492 в целия
свят. В резултат на това, Китайският
съвет за международно развитие на китайския език „Ханбан“ взема решение за
неговото разширяване, с което го превръща в най-големият на Балканите и
един от общо 6-те „моделни”, изградени
на територията на Европа. Комплексът
е разположен в сградата на бившия столичен образцов механотехникум на бул.
„Ал. Стамболийски“ 82, построена през
1951 г. по проект на големия български
архитект Борис Капитанов.
Инвестицията за цялостното преустройство, обзавеждане и технологично
оборудване на „Институт Конфуций” е
осигурено от китайската държава чрез
Китайския съвет за международно развитие на китайския език „Ханбан“ и Софийския университет, който осигурява
безвъзмездното ползване на етажа от
сградата и двете бивши машинно-ремонтни халета.

Снимки: http://buildingoftheyear.bg/bg/
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Синдикат „Висше образование
и наука“ – КНСБ отличи
Софийския университет
„Св. Климент Охридски“

Институт „Конфуций“ към
Софийския университет
беше определен за сграда
на годината в категорията
„Сгради образование“

Във фоайето на Биологическия факултет бе поставена и осветена икона
на патрона на Софийския университет
свети Климент Охридски. Иконата е дарение от сем. Кендерови, преподаватели
във факултета.
Освещаването на иконата бе извършено от отец Сава от Богословския факултет на Университета. Присъстваха
членовете на Факултетния съвет, преподаватели, служители и студенти.

Факултетът по начална и предучилищна педагогика отбеляза 25-годишнината от създаването на специалност
„Социална педагогика“ в България и 20
години от създаването на Катедра „Социална педагогика и социално дело“ в
Софийския университет със симпозиум
на тема „Развитие на социалната педагогика в България“.
Форумът се проведе в рамките на
традиционните Климентови дни на Софийския университет. Той бе открит от
проф. дпн Клавдия Сапунджиева, ръководител Катедра „Социална педагогика
и социално дело“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Тя поздрави участниците и
гостите на форума и изрази вълнението
си от годишнините, на които е посветен
симпозиумът: „Тези 25 години бяха не
само време и път за нашата академична кариера, а бяха мисия, съдба с водеща
задача да концептуализираме идеята за
социална педагогика в България – като
наука, като академична учебна дисциплина, като специалност и като практика“.
Проф. Сапунджиева изрази увереността си, че мисията е успешна, тъй
като досега катедрата е подготвила 4
665 бакалаври, 1 531 магистри и повече

от 35 успешно защитили докторанти.
Тя подчерта, че през годините непрекъснато са усъвършенствани учебните
планове и изрази убеждението си, че
последният учебен план, който вече е в
сила от тази учебна година, отново ще
зададе модела, по който ще се ориентират останалите специалности в България. „Той отразява нашето разбиране за
необходимостта от формиране у студентите преди всичко на отношение към
проблемите на децата, родителите, семействата и рисковите групи. Отговаря
на съвременната социално-педагогическа и психологическа подготовка, с широка изборност на предпочитаните дисциплини, тренинги и много практики“
каза проф. Сапунджиева и отбеляза, че
за първи път като задължителна дисциплина в бакалавърската степен е свързана и работата на Българската православна църква в областта на социалната

педагогика и социалното дело, кризисната интервенция и други дисциплини.
От името на ректора на Софийския
университет участниците в симпозиума
бяха поздравени и от заместник-ректора
доц. Георги Вълчев. Той подчерта, че форумът е изключително важен – не толкова заради годишнините – 25 години от
създаването на специалност „Социална
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Втори Университетски
симпозиум на тема „Развитие
на социалната педагогика
в България“ се проведе в
Софийския университет
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

В Богословския факултет на Софийския университет се проведе Международна научна конференция на тема:
„Християнството и Европа“. Форумът бе
в памет на църковния историк проф.д-р
Христо Стоянов и по случай 75 години от

крита в Аулата на Богословския факултет от декана проф. Александър Омарчевски, който приветства участниците и
гостите на научния форум. Той заяви, че
житейският път на проф. Христов, макар
не толкова дълъг като години, е богат
по съдържание. Проф. Омарчевски изрази надеждата, че школата, създадена от
проф. Стоянов и хората, подготвени от
него, още дълго време ще бъдат лицето
на съвременната богословска наука в
България.
„Скъпи за паметта на църквата ни
са имената и образите на всички онези,

рождението му.
Събитието започна в Параклиса на
Богословския факултет с панихида за
проф. Христов и всички от века почивши преподаватели с благословението
и присъствието на Негово Светейшество
Българския патриарх Неофит и Св. Синод на Българската православна църква. Панихидата бе отслужена от Негово
Високопреосвещенство на САЩ, Канада
и Австралия митрополит Йосиф в съслужение с Негово Високоблагоговейнство
ставрофорен иконом и протосингел на
Софийска св. Митрополия Ангел Ангелов, йеромонах Константин - игумен
на Преславския манастир „Св. Пантелеймон“, протойерей Стефан Стайков,
свещеник Сава Кукудев и доц. д-р дякон
Иван Иванов.
Международната конференция бе от-

които са се потрудили на попрището на
божествената наука и църковната просвета и култура“ – заяви Негово Светейшество Българският патриарх Неофит в
обръщението си към присъстващите в
Аулата на Богословския факултет. Той заяви, че Църквата в България всякога ще
дължи синовна обич и благодарност на
достойните продължители на делото на
равноапостолите братя Константин-Кирил и Методий Славянобългарски, на
равноапостолите Климент и Наум Охридски, и на всички наши просветители
от древността до днес.
Негово Светейшество Българският
патриарх Неофит изтъкна, че непрежалимият проф. Христов е бил неуморен
работник на нивата на църковната просвета, верен син на Църквата, изцяло отдаден на изучаването и преподаването

По време на симпозиума се работеше
по тематичните направления: История
на социалната педагогика; Критичен и
сравнителен анализ в социално-педагогическата теория; Социална педагогика
и социална работа. Съвременни подходи
и актуални практики.

педагогика“ в България и 20 години от
създаването на катедра „Социална педагогика и социално дело“, а заради мисията, която колегите следват, създавайки кадри, които да покриват нуждите в
страната. По думите му живеем в сложно, объркано време, когато неравенствата се задълбочават, когато семействата
водят един разкъсан живот, което поставя пред изпитание младото поколение в
България и много проблеми, които отключват тези разкъсани връзки.
„Ако ние като общество не съумеем
да овладеем тези сложни процеси на социална ерозия, разпадът вероятно ще
продължи“ – каза още заместник-ректорът и пожела на всички ползотворна
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научна конференция
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работа и крепко здраве, за да може да
следват отговорната си мисия.
Деканът на Факултета по начална и
предучилищна педагогика проф. д-р Божидар Ангелов отбеляза, че много малко
са колегите, които могат да кажат: „Ние
сме създателите“. „Ние празнуваме рожден ден на нещо, на което ние сме създатели. В рамките на нашия факултет, за
моя огромна радост, има много рождени
дни. И реално погледнато ние, като една
общност, заедно с Факултета по педагогика извървяхме рамо до рамо един много
сложен път в сферата именно на социалната педагогика и социалното дело“.
Проф. Божидар Ангелов връчи почетни грамоти за проф. д-р Петър Петров,
първи ръководител на катедрата „Социална педагогика и социално дело“, проф.
д.пс.н Наталия Александрова, проф. дпн
Виолета Борисова, проф. д-р Гинка Димитрова.

Негово Светейшество допълни, че е
радостно, че както приживе, така и днес,
проф. Христов продължава да събира
свои съмишленици, приятели и ученици, вдъхновявайки ги с личния си пример към още по-големи усилия и още
повече ревност в служение на Църквата
и на нейното божествено учение, свидетелство за което е широкото местно и
чуждестранно представителство на авторитетния научен форум .
Негово Светейшество Българският
патриарх Неофит благопожела на всички участници в конференцията, на нейните организатори и домакини светли
благословени дни на духовна полза и
радост от взаимното общение и обогатяване от плодовете на научните им търсения.

Богословът д-р Климент Христов,
син на проф. Стоян Христов, благодари
на всички, уважили неговата памет.
Специално за конференцията пристигнаха богослови и църковни историци
от Гърция, Германия, Швейцария и Чехия, колеги и бивши студенти на проф.
Христо Стоянов Христов и настоящи
водещи учени както от страната, така и
от чужбина. Сред тях са хайделбергският църковен историк проф.Адолф-Мартин Ритер, проф.Доминик Буркхард от
Вюрцбург и политическият социолог
проф.Волфганг Шрьодер.
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Научна конференция
“Геонауки 2016”

В научните дискусии се включиха
и деканът на Богословския факултет
на Софийския университет проф. Александър Омарчевски, зам.-деканът доц.
Павел Павлов, колеги от Историческия
факултет на Софийския университет и
от Великотърновския университет
Проф. Христо Стоянов Христов е роден на 6 юни 1941 г. в гр. Пазарджик.
През 1960 г. завършва Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ на
гара Черепиш, Врачанско, а през 1965
г. завършва Духовната академия “Св.
Климент Охридски” в София. През годините 1967-1969 специализира в Босе,
Швейцария, и в Бохум, ФРГ. От 1966
г. е аспирант (докторант) по История
на Църквата, а докторатът му е върху
протестантските мисии в България, защитен през 1971 г. От същата година е
асистент по църковна история, от 1979
г. – доцент и от 1985 г. – професор. Преподава Обща история на Църквата, История на БПЦ и История на съвременните
православни църква. Защищава хабилитационен труд на тема „Из историята на иконоборството (717-741)“ (изд. в
ГДА, Т. 30 (56), 1980-1981, София, 1990).
Проф. Христо Стоянов Христов е активен
участник в богословските диалози на
БПЦ с инославните през 80-те и 90-те години на ХХ в. Той е и сред основателите
на Православния богословски факултет
във Велико Търново, за което през 2002
г. е посмъртно удостоен с грамота от Великотърновския университет „Св.Кирил
и Методий“, която ще е част от експонатите на съпътстващата конференцията
изложба.
Личната равносметка на проф. Христо Стоянов Христов, направена малко
преди да почине, включва обучението на
над 3000 студенти, както и подготовката
на многобройни специализанти и петима асистенти, които застъпиха веднага
след кончината му в ръководените от
него катедри в София и Велико Търново.

В Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ се проведе ежегодната научна конференция „Геонауки“.
През 2016 научният форум бе посветен
на 150-та годишнина от рождението на
доайена на българската минералогия и
петрография акад. Георги Бончев.
По време на откриването на конференцията бе валидирана пощенска марка по повод годишнината на геолога.
Научната конференция „Геонауки
2016“ бе организирана от Българското
геологическо дружество съвместно с
Геолого-географския факултет на Софийския университет и със съдействието на Научно-техническите съюзи по
минно дело и геология и Националния
музей „Земята и хората“. Тя бе открита
от председателя на Българското геологическо дружество доц. д-р Евгения Тарасова, която заяви, че широкият тематичен спектър на двудневния научния
форум тази година е привлякъл 83 научни доклада. Доц. Тарасова добави, че
големият интерес към конференцията
„Геонауки“ я прави най-престижното национално научно събитие в областта на
геологията и форум за ежегодна среща
на геоложката общност.
Тази година научният форум се проведе под почетното председателството
на акад. Тодор Николов, акад. Иван Загорчев и акад. Илия Бручев.
В доклада си „Академик Георги Бончев (1866 -1955): отвъд биографията“
акад. Иван Загорчев представи накратко

големия български учен.
Георги Бончев е роден на 6 август
1866 г. в с. Жеравна. Следва природни
науки в Загребския университет. Преподавател е по геология и минералогия в
Софийския университет, а от 1905 г. до
1936 г. е редовен професор, създател и
титуляр на Катедрата по минералогия
и петрография. Четири пъти е бил избиран за декан на Физико-математическия
факултет, а през 1914/1915 г. е ректор на
Алма матер.
Заедно с проф. Георги Златарски
акад. Георги Бончев полага основите на
Музея по минералогия, петрология и
полезни изкопаеми, който се намира в
Софийския университет и е най-старото
хранилище за скали и минерали в България.
Акад. Георги Бончев е и основател и
пръв директор на Геологическия институт към БАН.

Акад. Загорчев подчерта, че научното дело на акад. Бончев е забележително - над 140 научни труда, повече от 180
доклада, експертизи и др. Пребродил е
всички кътчета на България и при своите пътувания прави дълбок анализ на
всичко, което вижда. Той показа фотоси
на учебните пособия на учения, първите
му лекции, написани на ръка, негови изтъкнати ученици.
В рамките на конференцията бе
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на църковно-историческата наука и на
просветната мисия на Църквата. „Той
обучи и възпита в истините на вярата
и в християнските ценности десетки и
стотици свои ученици, които и днес продължават да разпръскват светлината
на евангелието, да сеят скъпоценните
зърна на божието слово , да запленяват
нови и нови човешки сърца с красотата
на православното богословие и да възпламеняват в тях желание и ревност по
пътя на богопознанието“ - каза още Българският патриарх.

представено пощенско-филателното издание, посветено на 150-тата годишнина
от рождението на акад. Георги Бончев.
Марката бе валидирана от изпълнителния директор на Български пощи Деян
Дънешки, ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков,
директора на Геологическия институт
проф. Радослав Наков и председателя
на Българското геологическо дружество
доц. д-р Евгения Тарасова.
Деян Дънешки изрази радостта си от
осъществяването на пощенско-филателното издание, посветено на акад. Бончев
и отбеляза, че е такава марка досега не
е издавана, макар темата за минералите
да е добре застъпена в българското маркоиздаване.

Стоян Дечев, художник на филателното издание, изтъкна, че науката и изкуството са крилата, с които човек може
да лети. По думите му, науката е по-надеждното крило, защото е обективна и
неоспорима, докато в изкуството всичко
е субективно и оспоримо. Той отбеляза,
че науката ни запознава със света чрез
разума, чрез разсъдъка, а изкуството
чрез сърцето и затова не можем да бъдем сигурни, че марката ще се хареса на
всички. Стоян Дечев подчерта, че е работил върху марката с голяма отговорност и уважение към темата и тя е един
артистичен документ за почитта към
българските учени и българската наука.

В препълнената Аула ректорът на
Алма матер проф. Анастас Герджиков
връчи на Луис Басат Почетния знак на
Софийския университет със синя лента. Предложението за награждаването
на основателя на Института за творческо развитие „Басат Огилви“ и един от
най-видните рекламисти в света бе на
Факултета по журналистика и масова
комуникация на Софийския университет.
Луис Басат е един от най-награждаваните творчески личности в наши дни.
Родът Басат тръгва от Шумен. През 1912
година семейството се мести в Инсинбул, по-късно се установява в Барселона.
Луис Басат завършва обществени науки и администрация. През 1975 година
основава рекламната агенция „Басат“,
която по-късно става част от мултинационалната „Огилви“ и е преименувана
на „Басат Огилви“. Името на Луис Басат
се появява в списъка на най-влиятелните рекламисти през 2004 г.
Луис Басат е президент на групата „Басат Огилви Иберия“ за Испания и
Португалия. Член на ръководството на
редица организации, сред които са Европейския съвет на Университета „Бен
Гурион“ в Негев, Борда на Европейския
университет в Мадрид, Международната фондация на Хосе Карерас за борба с
рака.
Носител е на над 400 отличия в областта на рекламата и е номиниран за
най-добър рекламист на 20-ти век.
Луис Басат работи активно със студенти, а неговите шест книги се изучават във факултетите, където се преподава реклама.
В Софийския университет Луис Басат изнесе лекция, озаглавена „Креативността“.
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Луис Басат беше удостоен с
Почетния знак на Софийския
университет със синя лента
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ОТЛИЧИЯ

На заседание на Академичния съвет
заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чл.кор. проф. дфзн Николай Витанов удостои доц. Мария Михайлова-Мръвкарова
с Почетен знак със синя лента. Отличието бе връчено за нейния принос за развитието на академичното образование в
специалност „Тюркология“ и заслугите
за развитието на българската ориенталистика в Софийския университет и във
връзка с годишнина на доц. Михайлова-Мръвкарова.
Доц. д-р Мария Михайлова-Мръвкарова е един от най-изтъкнатите български османисти, а приносът й при
разчитането на архивни документи, за
изучаването и осветляването на османския период от българската история
е значителен. Безспорен неин принос
е преводът на османските документи,
свързани с процеса на Васил Левски.
Доц. Мария Михайлова-Мръвкарова изказа своята голяма благодарност
към ректора на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков, към целия Академичен съвет, към факултетния съвет на Факултета по класически
и нови филологии и към колегите си от
Центъра по източни езици и култури и
Катедра „Тюркология“ за творческия
климат, създаден в продължение на
всички години, прекарани заедно.
Тя посочи, че историческите условия
са наложили на Балканите дълго време
да съжителстват българският и турският език. Затова неслучайно веднага след
създаването на Софийския университет
се открива специалност „Турски език“,
която по-късно прераства в „Ориенталистика“, а днес – „Тюркология“. Доц.
Михайлова-Мръвкарова подчерта изключително голямото значение на подготовката на специалисти по турски и
по османски език в Алма матер и отбеляза, че Софийският университет е този,
който поставя началото за подготовка
на кадри не само по новотурски, но и по
старотурски език.
Доц. д-р Мария Михайлова-Мръвкарова се дипломира в Софийския университет в специалност „Ориенталистика“. Тя е дългогодишен ръководител на
Ориенталския отдел при Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
и утвърден преподавател в Университета. Участва активно в съставянето на

томове от поредицата „Турски извори за
българската история“. Сред научните й
изследвания се открояват монографиите „Следи от влиянието на българския
език върху езика на османските документи (XV-XIX век)“ (2005), „Увод в османската сфрагистика“ (2006), „За кримските
татари от Североизточна България“
(2013) и др. Тя е автор на респектиращия лексикографски труд „Кримскотатарско-български речник (Балчишки говор)“ (2012).
Доц. д-р Мария Михайлова-Мръвкарова има голям принос за развитието на
османистиката и тюркологията в България, в частност на османската сфрагистика и палеография, османската дипломатика, архивистиката и историческата
граматика на турския език в България.
Тя се откроява като един от големите
познавачи на кримско-татарския език
и културата на тази народностна група,
населяваща предимно североизточните
райони на България.
Ориенталистът Михайлова-Мръвкарова е учен с огромен авторитет и виден
университетски преподавател. Тя е един
от най-изявените съвременни изследователи в областта на изтокознанието,
получили високо признание не само у
нас, но и извън пределите на България.

Доц. д-р Маргарита Младенова от
Катедрата по славянско езикознание на
Факултета по славянски филологии на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ беше наградена от декана
на Философския факултет на Карловия
университет доц. д-р Мирям Фрийдова
със сребърен мемориален медал и почетна грамота за изключителен принос
в развитието на българската бохемистика и чешката българистика.
Събитието беше проведено в рамките на конференцията „100-години лекторат по български език и литература в
Карловия университет“ и бе под патро-

нажа на г-н Лъчезар Петков, извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Чешката република, на декана на Философския факултет на Карловия университет доц. д-р Мирям Фрийдова и Чешкия комитет на славистите.
Награди получиха и колеги от други български университети: проф. д-р
Кина Вачкова (Шуменски университет
„Константин Преславски“), доц. д-р Владимир Пенчев (Югозападен университет „Неофит Рилски“), гл. ас. д-р Гинка
Бакърджиева (Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“).
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Доц. д-р Маргарита Младенова
от Факултета по славянски
филологии бе наградена със
сребърен медал и грамота от
Карловия университет
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Доц. Мария МихайловаМръвкарова бе удостоена с
Почетен знак на Софийския
университет със синя лента

Във финала на предприемаческото
състезание с фокус върху зелени креативни идеи StartUpУниверсиада 2016 г.,
се класираха студентски отбори от четири водещи университета: Софийския
университет „Св. Климент Охридски“,
Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство и Университета за архитектура,
строителство и геодезия. Организатор
на инициативата бе фондация „Клийнтех България“, а състезанието се проведе в София Тех Парк.
Финалът протече в два рунда. В първия рунд един срещу друг в битка с директни елиминации се изправиха пет

двойки. Всеки отбор имаше по пет минути, за да представи идеите си и три, за да
отговори на въпросите на журито.
Софийският университет излъчи
най-голям брой участници. Водещ на събитието беше известният радиоводещ
Атанас Стоянов, по-известен като Наско
от БГ Радио.

Журито имаше трудната задача да
избере трима победители и след кратко
събеседване на трето място се класира
отбор „DIVA“ от Софийския университет в състав Александра Нисимова, Джо
Велчев, Илиян Банев и Вероника Колева.
Тяхната идея бе да оползотворят храни-
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телния отпадък от сокопроизводството (пулпата) и да го внедрят в здравословен и достъпен биодесерт. Младите
предприемачи получиха като награда
достъп за развитие на бизнес идеята в
споделеното работно пространство на
„Клийнтех България“ в София Тех Парк
и допълнителни материални награди.
Те спечелиха и менторство от Roo‘bar и
бяха избрани от публиката за най-добър
отбор.
Второто място заеха Магдалена Влахова, Александра Ходжева, Мартин Синапов и Йордан Велев от „FoodSalvage“ от
Софийския университет. Тяхната идея
е да създадат уеб-базирана платформа,
която да обединява производители и
търговци на хранителни продукти с изтичащ срок на годност и потребители на
хранителни продукти, като така дадат
решение на глобалния проблем с огромните количества изразходвана храна
и похабените за нейното производство
ресурси. Те също получиха достъп за
развитие на бизнес идеята в споделеното работно пространство на „Клийнтех
България“ в София Тех Парк и допълнителни материални награди.
Големият победител в състезанието
беше Нора Динова, докторант от катедра „Обща и приложна хидробиология“

на Биологически факултет при Софийския университет с нейната иновативна идея „BioControlGas“ за създаване
на индикаторна система за контрол на
технологиите за производството на биогаз за оползотворяване на отпадъците
от технологиите за производство. Идеята може да бъде опростена и включена
в приложение за смартфон и интернет
платформа. Нора получи и голямата
награда, която е участие в майсторския
клас Business Models for Climate Change
Technologies and Innovation, организиран
от Climate-KIC във Валенсия, Испания
през декември 2016 на стойност 1500
евро и възможност да кандидатства преференциално за вход в акселераторската програма на Climate-KIC Bulgaria през
2017 с подкрепа на стойност 10 000 евро.
„Клийнтех България“ поема ангажимент да създаде пре-акселераторска
програма през 2017 г. в Софийския университет, откъдето са и всички победители.
Наградите връчи председателят на
фондацията Марияна Хамънова.
От „Клийнтех България“ обещават
събитието да се превърне в ежегодна
традиция и да продължат да търсят и
подпомагат предприемчивите млади
хора.
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Студенти от Софийския
университет победиха в
StartUpУниверсиада 2016

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ Националното представителство на студентските съвети отличи
най-изявените студенти на България.
За пръв път бе връчена и награда в категория „Докторант“ за изявен млад
учен. С нея беше отличена Люба Димова
– докторант в катедра „Метеорология и
Геофизика“ на Физическия факултет на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Люба Димова е докторант втора година и работи по темата „Изследване
на цунамигенни зони в района на Източното Средиземноморие“ с научен
ръководител доц. д-р Ренета Райкова.
Симулациите се правят за първи път
у нас и ще позволят да бъде направена
карта на риска за Черно море, ще помогнат при изготвянето на прогнози за
въздействие на цунами и наводнения по
бреговете, както и в системите за ранно
предупреждение, каквито няма изградени у нас.
През изминалата година Люба Димова взема участие в редица авторитетни
конгреси и международни научни конференции: III Национален конгрес по
Физически науки в София, България;
35th Европейски сеизмологичен конгрес в Триесте, Италия; конференция
“NIDays”; конференцията по случай 100
години от рождението на проф. ИванАсен Петков. През 2015 г. Люба Димова участва и в докторантски проект на
проф. Николай Витанов на тема: „Изграждане на съвременна образователна
и научноизследователска среда за развитието на докторанти, пост докторанти и млади учени във Физическия факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Тя изготвя факултетски изследователски проект „Изследване на регионалната сеизмичност на
Балканския полуостров регистрирана
на Виртуалната Сеизмологична мрежа
на Софийския университет“, участва още
в изследователски проект в подкрепа на
докторанти „Моделиране на аномални
вълни в Черноморието“, както и във
факултетски изследователски проект
„Виртуална Сеизмологична мрежа на
Софийски Университет“ -2015 г. Член и

За 13-а поредна година Фондация
„Св. Св. Кирил и Методий” връчи стипендии по програмата „Стипендии на
Роберт и Нели Гипсън”. Церемонията по
награждаването се проведе в Театралната зала на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Международната фондация „Св. св.
Кирил и Методий“ в сътрудничество с
Американската фондация за България
със седалище в Ню Йорк тази академична година връчи 104 стипендии на студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности. Средствата са осигурени по волята на дарителите семейство
Нели и Робърт Гипсън.

организатор на Клуб „Гея“ – клуб по геофизика за ученици, студенти и любители на науките за Земята.

Люба Димова достигна и финалната
четворка в надпреварата за стипендия
на финансова група „Карол“ за 2017 г.
заедно с Александър Куртенков и Драгомира Стоянова.
Александър Куртенков е докторант
във Физическия факултет на Софийския
университет, катедра „Астрономия”, с
тема на дисертацията „Червените нови
като продукт на звездни сливания“. Драгомира Стоянова е от Биологическия
факултет, Лаборатория „Нанобиотехнология”, Катедра „Обща и промишлена
микробиология”. Тя работи по темата
„Оценка на антимикробния потенциал
на химически и физически синтезирани
нанокомпозитни материали и тяхното
приложение“.

На церемонията присъстваха президентът на Република България Росен
Плевнелиев, ректорът на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
проф. Анастас Герджиков, президентът
на Международната фондация ”Св. Св.
Кирил и Методий” проф. Димо Платиканов, ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф.
Стати Статев, ректорът на Техническия
университет проф. Георги Михов, д-р
Ирена Димитрова, дирекция „Превен-

ция, интеграция, спорт и туризъм“ към
Столична община, представители на Администрацията на президента, Министерството на образованието и науката,
Американската фондация за България и
други. Гости бяха и голяма част от стипендиантите от предишните години.
Церемонията бе открита от проф.
Димо Платиканов, който заяви, че програмата „Стипендии на Роберт и Нели
Гипсън” е една от важните програми на
Международната фондация ”Св. Св. Кирил и Методий”. „Тази програма е уникална, защото пари, които идват от
чужбина, са предназначени за български
студенти, за да учат в български университети“ – каза още проф. Платиканов.
Критерият за даване на стипендиите
е зададен от самия Роберт Гипсън – висок академичен успех и ниски доходи на
семейството на стипендианта.
Проф. Платиканов припомни, че само
преди три месеца Роберт Гипсън получи
от президента на Република България
ордена „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен. По този начин българската
държава отличи Роберт Гипсън за неговата многогодишна спонсорска дейност
в полза на българското образование, на
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104 студенти получиха
стипендии “Роберт и Нели
Гипсън”
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Люба Димова от Физическия
факултет на Софийския
университет бе избрана за
Докторант на 2016 г.

успех, както и да продължат делото на
Гипсън.
Росен Плевнелиев връчи стипендиите на част от пълните отличници сред
стипендиантите.

Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че
всеки път му е приятно да участва в церемонията по връчването на стипендиите Гипсън и още повече Университетът
да е неин домакин. Той благодари на ръководствата на двете фондации, както и
на семейство Гипсън за помощта, която
оказват.
Проф. Герджиков сподели, че е свързан с Фондацията „Св. Св. Кирил и Методий“ като неин стипендиант и затова
искрено благодари на всички, които някога са помагали.
Ректорът на Университета по национално и световно стопанство проф.
Стати Статев изрази изключителното
си задоволство, че присъства на церемонията. Той заяви, че не се чувства гост в
Софийския университет, а се завръща в
собствения си дом и припомни, че това
е така, защото двата университета имат
общи корени.
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българската наука и култура.
Президентът на Република България
Росен Плевнелиев изрази убеждението
си, че няма голяма и малка благотворителност: „Щедростта не може да бъде измерена и подредена по значимост. Всеки
дарителски акт е животворен и далновиден. Така се създава едно по-устойчиво
бъдеще, укрепва се общността, възпитават се доброта, доверие и най-важните
човешки ценности.”
Президентът Плевнелиев припомни, че сред най-блестящите примери в
българската история за дарителство,
за човеколюбие, за подадена ръка към
бъдещето е делото на братята Евлоги и
Христо Георгиеви, далновидно избрали
да подпомогнат именно образованието
и затова няма по-подходящо място, където да бъдат връчени стипендиите, от
Софийския университет.
Държавният глава подчерта още, че
талантът на младите хора на България
е най-ценният ни ресурс, който трябва
да се разкрива, подпомага и насърчава.
Те трябва да получат шанс да продължат
образованието си и да започнат с повече
увереност своя професионален път. Той
поздрави стипендиантите и им пожела

Проф. Статев пожела благородното
дело да продължи и напред, за да може
младите хора да се окрилят от помощта,
която получават, като подчерта, че това
не е само финансова подкрепа за тяхното развитие. Това ще остави у тях дълбоката следа на благородството, взаимопомощта и дарителството, които те също
да раздават щедро.
Ректорът на Техническия университет проф. Георги Михов заяви, че иска
да се поклони пред делото на семейство
Гипсън, както и на стипендиатите, които заслужиха своите стипендии. Той ги
призова да запомнят това дело, да го умножат и да го разпространяват.
Д-р Ирена Димитрова, дирекция
„Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, поздрави от
името на Йорданка Фандъкова. Поднесен бе поздрав и от името на Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието, София-град.
От учредяването на стипендията
досега са подпомогнати над 1 150 сту-

денти. Общата сума, предоставена от
дарителите семейство Гипсън до края
на изминалата учебна година, е 1 565
234 лева. По волята на дарителите стипендията е за пълния курс на обучение
до завършване на бакалавърска степен.
За специалностите „Право“ и „Медицина“ дарителите осигуряват средства за
пълния курс на обучение. Размерът на
стипендията за тази академична година
е 2 000 лева.
Началото на тази инициатива е
поставено през 2004 г., когато американският филантроп и дарител Роберт
Гипсън и неговата съпруга Нели Гипсън
пристигат в България с желание да помогнат в областта на образованието.
Инициативата стартира от Нели Лозанова, която е омъжена за Робърт Гипсън,
бизнесмен и човек със специално отношение към младите хора и тяхното образование. За да завърши своето образование, като студент Гипсън е получил
подкрепата на частни дарители и никога
не забравя значението на този жест.

В Централното фоайе на Софийския университет бе открита изложбата от географски карти „Тerra Australis
Incognita - Непознатата Южна земя“. Събитието бе организирано от Българския
антарктически институт и се проведе в
рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Проф. Христо Пимпирев, директор
на Българския антарктически институт,
откри изложбата Тerra Australis Incognita
и благодари на колегите си, които са работили усърдно на ледения континент,

за да могат картите да бъдат съставени.
По думите му, това е образователна изложба, от която може да се види как се
е развила картографията на Антарктида дори още преди нейното откриване,
когато турският мореплавател и учен
Пири Рейс загатва за нейното съществуване.
Доц. Юрий Кучев, заместник-ректор
на Софийския университет, отбеляза, че
за него е удоволствие и чест да присъства на тази изключителна изложба и подчерта, че няма друга толкова богата и
добре подредена изложба за Антарктида. Той изрази надеждата си, че Софийският университет ще бъде добър дом за
изложбата и отбеляза, че това е поредната стъпка от множеството съвместни
събития на Университета и Антарктическия клуб. Доц. Кучев пожела успех на
изложбата и изрази надеждата си наред
с картите да има и още нови български,
още по-подробни и по-хубави карти на
Антарктида.
Проф. Теменужка Бандрова, председател на Асоциацията на картографите
в България, благодари за това, което
българските антарктици правят за картографията и отбеляза, че тази изложба
е доказателство, че картографите не могат да съществуват сами, а е необходимо специалисти в различни области да
работят заедно, за да постигнат такива
брилянтни успехи. Това е изложба, с която можем да се гордеем, а тя ще разнася
славата на България навсякъде, където
гостува, добави проф. Бандрова.
„Тerra Australis Incognita (Непознатата Южна земя)“ е проект, чиято цел
е да събере и направи достъпни всички
известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността
като проследи тяхното развитие през
вековете до днес, също така да покаже
съвременните карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, сателитни изображения, карти
на ледената и подледена повърхност на
континента, карти на различните изследователски бази и т.н. Разбира се специално внимание се обръща на българския
принос в картографията на Антарктида, като ще бъдат показани картите на
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проф. Любомир Иванов на о-в Ливингстън и цифрова едромащабна топографска карта в района на Българската антарктическа база, съставена по време на
24-та Антарктическа експедиция от екипи на Военно-географската служба на
Министерство на отбраната (ВГС на МО)
и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), финансиран
от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК).
Картите са разделени на няколко
периода, отразяващи историческото им
развитие. Те са придружени с богати
обяснителни текстове и данни за техните автори, период на изследване, принос
и интересни факти.
Инициативата е част от Международната година на картата 2015-2016 г.,
съгласно решение на Международната
картографска асоциация (ICA) всички
картографски събития през 2015-2016 г.
са под мотото „We love maps!” (Ние обичаме картите!) на Асоциацията. Целта е
да се популяризира значението на картите и геоинформацията, картографските произведения в целия свят, както и
развитието на картографските методи
за изобразяване на заобикалящия ни
свят за нуждите и развитието на обществото в глобален и регионален аспект.
Освен това антарктическата картографска сбирка е посветена на деня на картата – 30 ноември и Международния ден
на Антарктида 1 декември.
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Целта е чрез проследяване на историята на последния все още чист и
малко засегнат от човешката дейност
континент да се привлече общественото внимание към неговото опазване и
бъдеща експлоатация и един вид апел
към опазването на уникалната флора и
фауна.
Проектът се реализира в рамките
на честванията на Юбилейната 25-та
Българска антарктическа експедиция
и на 25-та годишнина от подписването
на Мадридския протокол за опазване на
околната среда към Договора за Антарктика.

В Централното фоайе на Ректората
на Софийския университет “Св. Климент
Охридски” бе открита изложба под наслов “Наследството на древната Кавказка Албания: традиция на мултикултурализма в Азербайджан”. Проведе се
и кръгла маса, посветена на Кавказка
Албания.
Изложбата и кръглата маса бяха организирани от Фонд “Знание” към Президента на Република Азербайджан,
Посолство на Република Азербайджан в
Република България и Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
На откриването на изложбата присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков,
посланикът на Азербайджан Наргиз Гурбанова, посланици и представители на
посолствата на Русия, Израел, Турция,
Грузия, Беларус, Казахстан, Сърбия, Македония, Аржентина, Индонезия и други, народни представители, преподаватели, студенти и гости.
Директорът на Центъра за азербайджански език и култура София Шигаева
отбеляза, че Кавказка Албания е държа-

ва, която възниква през IV в. пр. Хр. в източната част на Задкавказието и просъществува до 705 г. Албанските граници
включват територията на съвременната
Република Азербайджан, Южен Дагестан, част от сегашната Източна Грузия
(Алазанска долина).
София Шигаева подчерта, че в Азербайджан 2016 г. е обявена като година
на мултикултурализма. По думите й, Кавакзка Албания е много добър пример
за мултикултурно общество. Албания е
полиетническа държава, на нейната територия мирно живеят тюркскоезични,
кавказоезични, ираноезични племена,
както и представители на различни религиозни вярвания. Г-жа Шигаева изрази радостта си, че с настоящата изложба
публиката ще се запознае с интересната
и не много позната у нас история на една
древна държава.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза,
че думата „мултикултурализъм“ в днешно време бързо се е превърнала в клише
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и затова е по-добре вместо да се използва теоретично, да виждаме на практика
сближаването на културите. Той отбеляза, че Азербайджан е държава, където
си дават среща няколко култури, място,
където съжителстват не само две големи съвременни религии, но и няколко
стари, древни религии. „Хубаво е да се
запознаваме с чуждата култура, да я
харесваме и добиваме нови знания“, каза
проф. Герджиков, който благодари на организаторите на събитието и пожела на
всички да разгледат с интерес изложбата и да обикнат тази култура, непозната
за част от посетителите.
Посланикът на Република Азербайджан Наргиз Гурбанова благодари на
Софийския университет за успешното
сътрудничество и изрази надежда изложбата да позволи да се опознае интересната история и култура на Азербайджан. Посланикът отбеляза, че 2016 г. е
обявена за година на мултикултурализма в Азербайджан не само за да бъде
отбелязано богатото културно многообразие и успешният модел на мирно
съжителство, но и като принос за глобалните усилия за насърчаване на ценностите на мултикултурализма, които
според много хора днес са изправени
пред провал.
Наргиз Гурбанова отбеляза, че в
партньорство със Софийския университет предметът „Мултикултурализъм“ е
включен като избираем в учебния план
на Университета. Тя акцентира, че Азербайджан е място, където хора от различни етноси и религии живеят от векове в
мир и разбирателство, което се предава
от поколение на поколение и благодари
на всички, съдействали за осъществяването на събитието.
Директорът на Дирекция „Международни и регионални дейности“ в Минис-
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В Софийския университет
бе открита изложбата
“Наследството на древната
Кавказка Албания: традиция
на мултикултурализма в
Азербайджан”

Събитието продължи с кръгла маса в
Конферентната зала в Ректората, където
водещ бе доц. Костадин Грозев, ръководител на Катедра “Нова и съвременна
история” към Историческия факултет
на Софийския университет. Във форума

взеха участие проф. дфн Стефан Пенов,
завеждащ секция “Религия, вярвания,
светоглед” в Института за изследвания
на обществата и знанието при БАН, доц.
д-р Цветелин Степанов, преподавател
в Катедра „История и теория на културата“ в Софийския университет, азербайджанският експерт, водещ научен
сътрудник в Националната академия на
науките на Азербайджан д-р Джейхун
Еминлии, ръководителят на отдел “Проекти” в Бакинския международен център по мултикултурализъм Серханбей
Худуев.
Кавказка Албания е държава, която
възниква през IV в. пр. Хр. в източната
част на Задкавказието и просъществува
до 705 г. Албанските граници включват
територията на съвременната Република Азербайджан, Южен Дагестан,
част от сегашната Източна Грузия
(Алазанска долина). Древногръцкият ге-

грава албанският цар Вачаган III, който освен популяризирането на християнство и събирането на свещени мощи
свиква Агуенски събор. Този период също
е забележителен поради превода на
Библията и други религиозни книги от
сирийски и гръцки език на албански език.
Албанската писменост възниква през IV
в. и се състои от 52 букви.
След арабското нашествие с широки
темпове започва да се разпространява и
ислямът, който скоро измества християнство. Важната роля в това изиграва
и преселническата политика на арабите. Заедно с исляма се разпространява
и арабската писменост, която скоро измества албанската. Въпреки че основната част от населението приема исляма,
християнствотото е и остава досега
религията на местното население. До
ден-днешен са запазени не само стари
църкви и манастири, но и действащи албански църкви.
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ограф Страбон съобщава, че на територията на Албания живеят 26 племена,
обединяването на които завършва към
края на IV в. пр. Хр., когато първите албанци се появяват на историческата арена, участвайки в битката при Гавгамела
на страната на ахеменидския цар Дарий
III против армията на Александър Македонски. Източният поход на Александър
не само слага край на Ахеменидската империя, но и дава тласък на формирането
на независими държави, включително и
на Кавказката Албания. Столицата на
тази държава до VI в. е град Габала, а после центърът е пренесен в град Барда.
Кавказка Албания се характеризира със самобитна култура, върху която
се усеща влияние на културни центрове
като Ахеменидската империя, Партия,
Римската империя, Сасанидски Иран.
Албания е полиетническа държава.
На нейната територия мирно живеят
тюркскоезични, кавказоезични, ираноезични племена.
Преди да започне разпространението на световните религии, населението
на Древна Албания основно изповядва
идолопоклоничество. Древногръцкият
географ Страбон съобщава за поклонение на мирното население на Хелиос, Зевс
и Селена. В Албания също така могат да
бъдат открити и остатъци от зороостризма. От I в. сл. Хр. в Албания започва
да се разпространява и християнството. Този процес е свързан с името на
апостол Елисей, който при пристигането си в Гиш полага основата на църквата - „майка на албанските църкви“. През
първите десетилетия на IV в. албанският цар Урнайр превръща християнството в държавна религия. Оттогава във
всички краища на страната започват
строежът на параклиси, църкви, манастири и т. н.
Албанската църква отначало е апостолическа и автокефална. Важна роля в
популяризирането на християнство изи-
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терството на културата на Република
България Деяна Данаилова поздрави
организаторите, участниците и гостите
на изложбата. Тя отбеляза, че днес сме
свидетели на голяма духовна криза, а
подобни прояви са ярко доказателство,
че споделянето на култури, традиции и
ценности с другите трябва да е един от
водещите принципи на културната политика на всяка държава.
Научният секретар на направления
„Културно-исторически наследство и
национална идентичност“ и „Човек и
общество“ – БАН доц. д-р Йоана Спасова-Дикова отбеляза, че в днешната
сложна международна обстановка натрупаният многовековен опит в такива мултикултурни пресечни точки в
света е от голямо значение. При тези
обстоятелства етническата и религиозната толерантност и стремежът към
културно многообразие се превръща в
източник за взаимно опознаване между
мнозинството и малцинствата в дадена
държава, както и за духовното развитие на представителите на етническите общности в атмосфера на толерантност и уважение. По думите й, много е
важна ролята на учените в борбата със
съвременните предизвикателства пред
мултикултурния диалог. Тя изтъкна, че
българската научна общност винаги е
ценяла високо традиционно добрите си
контакти с азербайджанските изследователи.
Представителят на Президентската
администрация и началник отдел “Проекти” в Бакинския международен център по мултикултурализъм Серханбей
Худуев благодари на организаторите
на експозицията от името на администрацията на Президента и от името на
държавния секретар по мултикултурализма на Азербайджан. Той отбеляза, че
това събитие със сигурност ще помогне
за популяризирането на древната традиция и история на Азербайджан. Серханбей Худуев специално благодари на
посланика на Азербайджан и на ректора
на Софийския университет за възможността да бъдат организирани курсове
по азербайджански език в Университета.
В приветствието си Серханбей Худуев се спря върху някои основни теми от
държавната политика, свързана с Кавказка Албания и подчерта, че в концепцията за развитие на Азербайджан до
2020 г. много важен фокус е опазването
на културното наследство и управление на културните ценности, свързани с
Кавказка Албания.

България, но защото утвърждава националния си и международен престиж със
своите преподаватели, изследователи,
студенти и докторанти, добави тя. проф.
Стойчева призова завършващите днес с
гордост да показват своята диплома от
Софийския университет, който е единственото висше училище в България,
включено в престижни международни
класации.
Заместник-ректорът подчерта, че
днешният ден няма да е краят на връзката на абсолвентите със Софийския
университет и изрази надеждата си да

През декември 2016 г. 280 бакалаври
и 224 магистри, възпитаници на Философския факултет, получиха своите дипломи. От тях шестима са пълни отличници.
На тържеството по повод дипломирането на бакалаврите, деканът на
Философския факултет проф. Димитър
Денков отбеляза, че днешното тържество е най-голямото в Софийския университет, защото няма друг факултет с
толкова много завършили бакалаври.
Той благодари на родителите, близките
и децата на абсолвентите, спомогнали
за днешния момент на ритуално връчване на дипломите. Проф. Денков призова завършващите да останат не само в
Университета, а в България и да успеят
с придобитото си знание да направят
действителността по-смислена и повече
съобразена с високите материи, които са
изучавали във Факултета.
„Практиката на висшето образование е теорията и тази теория води до
просвета не само на тези, които са завършили, а на онези, с които вие ще работите. Затова, много моля, просвещавайте!“, прикани абсолвентите деканът.
Заместник-ректорът на Софийския
университет проф. Мария Стойчева припомни, че Алма матер е основният научно-изследователски, образователен,
културен и информационен център в
България. Софийският университет стои
здраво не само защото е в най-красивата
и най-централна сграда в столицата на

види много от тях и при връчването на
дипломите им за магистри и доктори.
Проф. Мария Стойчева се обърна с
благодарност за подкрепата и усилията
към родителите на абсолвентите и подчерта, че за мнозина духът на Университета е и семейна традиция.
Заместник-ректорът пожела на добър час на абсолвентите и обяви випуск
2016 година за завършил.

Тържествената церемония по връчването на дипломите на магистрите бе
открита от заместник-декана на Философския факултет проф. д.пс.н. Соня Карабельова. Тя заяви, че Философският
факултет е най-големият в Софийския
университет и в него се обучават едни
от най-добрите студенти. Проф. Карабельова благодари на абсолвентите, че са

избрали магистърските програми на факултета, както и на техните семейства и
близки, които са ги подкрепяли през годините.
„Горди сме от факта, че повече от
една трета от студентите, които се
обучават в магистърските програми на
Философския факултет са студенти не
само на Софийския университет, но на
нашия факултет“ – подчерта заместник-деканът и добави, че повечето от
докторантите във факултета са завършили и магистърската си степен именно във
Философския факултет.
„Очакваме от вас да заемете нашето
място, да продължите, да доразвиете и
да надградите постигнатото от нас“ –
каза още проф. Карабельова. Тя отправи
призив към най-младите си да носят с
гордост името на Софийския университет, достойно да представят Философския факултет и им пожела на добър час.
Заместник-ректорът на Софийския
университет проф. д-р Ренета Божанкова
поздрави абсолвентите от името на проф.
дфн Анастас Герджиков и от свое име:
„Избрали сте професионален път, който ви обещава и успехи, но и трудности,
път, който изисква отговорности и знания, които не свършват с получаването
на магистърската диплома“ – каза проф.
Божанкова и допълни, че знанията ще се
натрупват и надграждат и в годините на-
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пред .“Нашият университет, общността на Алма матер винаги ще бъдат с вас
в този път. Дали ще изберете да продължите в сферата на науката или в практиката, навсякъде, убедени сме, ще докажете, че наученото тук, в Софийския
университет, е от най-високо качество“.
Заместник-ректорът апелира към
абсолвентите където и да са по света да
бъдат горди, да бъдат част от общността
на Алма матер и обяви випуск 2016 г на
магистрите на Философския факултет за
завършил.
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Дипломираха се бакалаврите и
магистрите на Философския
факултет
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Деканът на Стопанския факултет
доц. Теодор Седларски приветства абсолвентите с получаването на дипломите
им за висше образование. Той припомни,
че според последната Национална рейтингова система на висшите училища
у нас всички те са избрали най-доброто
място, за да учат „Икономика и финанси“
и „Стопанско управление“. Доц. Седларски отбеляза, че Стопанският факултет
по традиция води в направление „Ико120 бакалаври, възпитаници на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, получиха
дипломите си за завършено висше образование. Един е пълният отличник на
випуска, а 11 са отличници.
Тържествената церемония се проведе в Аулата и бе открита от заместник-ректора на Софийския университет
доц. д-р Юрий Кучев. Той приветства абсолвентите от името на академичното
ръководство на Университета и заяви,
че зад тях остават няколко безценни години от живота им – години на упорит
труд, борба с трудностите, години на
приятелството и на благородно съперничество. Заместник-ректорът подчерта, че това са години и на напрежение, но
и на върховно щастие и удовлетворение
от постигнатото.
„Оттук нататък следва най-важното – себедоказването и завоюването на
достойно място в живота. Превърнете
трудностите в победи, а мечтите си в
реалност“, обърна се към абсолвентите
доц. Кучев.
Той призова най-младите си колеги
да не спират да търсят и да не престават да вярват и пожела на всеки от тях
да стигне своя връх, като отбеляза, че
не е важно той да е най-високият, а да е
най-желаният и най-вече да не е последният. Доц. Кучев апелира към абсолвен-

са компетенциите, които се търсят от
бизнеса днес – здравият фундамент на
теоретичните знания по икономика и
управление, които се учат в цял свят; познанието на други алтернативни теории
в тази област, които дават идея накъде
може да продължи икономическото и
управленското знание в непосредствено
бъдеще; количествените методи, които
са застъпени в най-голям процент в програмата на Стопанския факултет; владеенето на западни езици.
Доц. Седларски отбеляза, че това, което много харесва в днешното поколение
е, че ясно осъзнават, че от самите тях зависи нещата в заобикалящия ги свят да се
променят към по-добро. Деканът пожела
успех и попътен вятър на завършващите.
Проф. д.ик.н. Георги Чобанов се обърна към абсолвентите, като ги поздрави
за завършването на един етап от тяхното обучение и започването на следващия. Той припомни възстановяването на
Стопанския факултет преди 26 години и
поддържането през всички тези години
на високото качество на обучение в него.

номика“, което според него се дължи на
няколко неща – смелото взаимстване
на учебни планове и програми от водещи университети по света, където се
преподава икономика и стопанско управление; самото съдържание на учебните дисциплини и учебните помагала са
съобразени със световните тенденции;
световни учени водят лекционни курсове във Факултета и участват в научните
форуми; здравата връзка с бизнеса, която всекидневно се разширява.
Деканът на Факултета посочи кои

Анна Вдовичина, представител на
работодателите и възпитаник на Стопанския факултет, приветства присъстващите в Аулата и ги поздрави за
празника. Тя подчерта, че абсолвентите
вече имат една разпознаваема в корпоративния свят диплома, но и мрежа от
контакти и много познания. Анна Вдовичина отбеляза в приветствието си, че
възпитаниците на факултета са получили знания и умения, които ще им помогнат да се реализират в различни сфери
в икономиката. Тя им пожела да сбъднат мечтите си, да бъдат смели, да не
се ограничават просто да бъдат успешни в корпоративна среда, защото извън
нея има още много посоки, в които биха
могли да надграждат себе си. „Търсейки
тези посоки, вие можете да променяте
света около вас – града в който живеете, постулатите на гражданското общество, отношенията между хората“-
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тите да не забравят откъде са тръгнали
и винаги да се връщат към Алма матер,
когато имат проблеми, но и когато изживяват своите радости и сполуки.
„Доказвайте се чрез делата си, независимо в кое поприще ще работите и
творите. Защитавайте чрез тях честта на Софийския университет и на Стопанския факултет и се гордейте, че сте
техни възпитаници“, каза още доц. Кучев и обяви випуск 2016 г. за завършил.
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Бакалаврите от випуск 2016 г. на
Стопанския факултет завършиха
висшето си образование

Той посъветва най-младите си колеги
да се стремят към най-доброто в света,
към световните върхове. Проф. Чобанов
отбеляза, че той и колегите му са се опитали да предадат ценностна система
на своите възпитаници, посъветва да я
следват и им пожела късмет.
Абсолвентите бяха приветствани и
от доц. Ралица Ганева, заместник-председател на Сдружението на завършилите Стопанския факултет, която ги
призова да работят това, което обичат,
за да бъдат щастливи от успеха си; да
не спират да мечтаят и да продължават
напред, защото всяко поколение минава
през своите изпитания, но всяко предизвикателство ги прави по-устойчиви,
по-добри, по-решителни и по-жадни за
знания и умения; да бъдат любознателни и да не спират да учат през целия си
живот.

каза още г-жа Вдовичина и пожела успех
и вдъхновение на абсолвентите.
От името на абсолвентите пълният
отличник Младен Печевски благодари
на преподавателския и административен състав на Стопанския факултет за
желанието и усилията, положили за тяхното образование. Той припомни на колегите си безсънните нощи и тревогите
по време на следването им, но и хубави-

те моменти и перспективи. Той изрази
искреното пожелание към всички да намерят такава професионална реализация, от която да се чувстват добре и удовлетворени. Младен Печевски призова
колегите си да бъдат достойни за времето, в което живеят, пожела им на добър
час и много здраве, успехи и щастие.

отбеляза, че това е най-тържественият и
чакан момент в обучението на абсолвентите и изрази надежда годините, през
които са се трудили да оставят в тях впечатления за комплексност, уникалност и
колективност, които да носят цял живот.

Лиляна Георгиева от студентски
клуб „Спектър“ поздрави колегите си
с големия им успех и отбеляза, че през
изминалото време са станали свидетели на различни интригуващи събития в
България и целия свят. „Именно в това
интересно време, в нашето време, ще
призова всички ви да не бъдете апатични към случващото се. Именно ние сме
носителите на промяната и точно ние

сме тези, които ще определяме скоростта, както и посоката й“, каза Лиляна
Георгиева и пожела на всички здраве,
щастие, да имат успехи и да не забравят
онези, които винаги са били до тях през
годините.

Проф. Спасов подчерта, че занапред
им предстои много труд, ангажименти
и отговорност, а наученото досега във
Факултета е само началото на дълга ежедневна подготовка и усилие за полагане
на труд и усвояване на нови знания. Деканът отбеляза, че медицината е наука,
която се развива непрекъснато и никога
няма да могат да кажат, че знаят и познават всичко, а до края на трудовия им
На тържествена церемония в Аулата на Университета студентите на
Медицинския факултет на Софийския
университет получиха дипломите си за
успешно завършено висше образование. През 2016 г. специалностите „Медицина“, „Медицинска рехабилитация
и ерготерапия“ и „Медицинска сестра“
завършват 92-ма души, от които 12 са
отличници. За първи път през тази година пълните отличници на випуска са
двама.
Деканът на Медицинския факултет
проф. д-р Любомир Спасов поздрави
всички присъстващи с празника. Той
път предстои ежедневно продължаващо
обучениe.
Проф. Любомир Спасов добави, че
медицината не е единствено знания и
умения. Най-важното в професията е доверието на пациентите. Деканът пожела
на колегите си да градят и пазят доверието и никога в професионалния си път
да не го нарушават, защото така ще накърнят името на тази високоблагородна
професия.
Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков също
поздрави абсолвентите и ги окуражи, че
днес, когато завършват успешно с толкова много усилия, с подкрепата на своите
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Дипломира се четвъртият
випуск на Медицинския
факултет на Софийския
университет
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преподаватели и близки, се насочват
към една наистина достойна и уважавана професия. Той изрази увереността си,
че всички те ще се реализират по най-добрия начин и им пожела добър старт в
кариерата, както и да обичат професията си. Проф. Герджиков пожела на абсолвентите да намерят онова място, където
да се чувстват експерти, специалисти,
полезни, защото именно тогава ще бъдат най-доволни и щастливи. Ректорът
поздрави и родителите, които през изминалите години са чакали търпеливо
голям успех на своите деца и обяви випуск 2016 г. на Медицинския факултет за
завършил.
Д-р Венцислав Грозев, председател
на Българския лекарски съюз, приветства завършващите и им благодари, че
независимо от ситуацията в обществото ни, са избрали една от най-трудните,
но и най-благородната професия. Той
поздрави техните родители за това, че
имат такива прекрасни деца и че с тяхна
помощ и напътствие са се ориентирали
към медицинската професия. Д-р Грозев
им пожела никога да не забравят своите
учители – хората, които в трудните им
моменти и безсънни нощи са били до
тях, които винаги ще ги подкрепят, ще
им дадат съвет и ще им помогнат да станат, ако са паднали. Пожела им здраве и
винаги да се гордеят със своята професия.
Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева поздрави

абсолвентите с успешното дипломиране
и им пожела през целия си професионален път да се радват на признанието
на пациентите си и цялото българско
общество. „Ние сме учили, за да бъдем полезни за обществото и вие го осъзнавате
прекрасно с избора на вашите професии“,
каза Милка Василева и пожела на всички
да са здрави, да се учат добре, както и да
останат и да се реализират в България.
Двамата абсолвенти, които завършват обучението си с пълно отличие –
Михаил Михайлов и Елена Драгушева
от специалност „Медицина“, получиха
дипломите си и голямата награда на Медицинския факултет – статуетките „Златен Хермес с кадуцей“. Проф. Любомир
Спасов им пожела много успешен, ползотворен и изпълнен с удовлетворение
професионален път. Михаил Михайлов

и Елена Драгушева благодариха на своите преподаватели, близки и приятели
за подкрепата през годините на обучението си. Те се обърнаха с благодарност
към своите преподаватели и отбелязаха, че са оставили в тях не само знания
за медицинските науки, но и частица от
самите тях, частица от техния характер,
мироглед и отношение към пациентите
и живота.
Церемонията завърши с тържествено полагане на Хипократовата клетва от
всички абсолвенти от специалност „Медицина“.

330 бакалаври и магистри, възпитаници на Факултета по математика и информатика на Софийския университет,
получиха дипломите си за завършено
висше образование. 39 са завършилите с
отличен успех, от тях 7 са пълни отличници.
Церемонията по връчване на дипломите на випуска се проведе в Аулата и
започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от шуменското село
Хитрино.
Деканът на факултета доц. д-р. Евгения Великова заяви пред препълнената
Аула, че е изключително горда да види
пред себе си толкова познати лица, които са на финала на обучението си във
Факултета по математика и информатика. Тя заяви обаче, че това не е абсолютният финал на обучение на абсолвентите, защото оттук нататък те трябва да
продължат да се развиват, да се учат, да
се борят да реализират мечтите си.

„През изминалите години ние се
постарахме да ви сътворим много препятствия: изпити, тестове, контролни,
и всякакви други с едничката цел да израснете уверени, можещи, знаещи“, заяви
деканът на Факултета по математика и

информатика и отправи напътствие към
най-младите си колеги да мечтаят, да се
опитат да реализират мечтата си и им
пожела на добър път.
Заместник-ректорът на Университета чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов приветства абсолвентите, техните
близки и гости от свое име и от името
на ректорското ръководство. Той заяви,
че най-приятното изживяване за един
преподавател е да види своите студенти
пораснали и помъдрели. Проф. Витанов
изрази увереността си, че времето ще
заличи трудностите, пред които са били
изправени по време на обучението си, но
пък ще останат хубавите спомени и многобройните приятелства.
Заместник-ректорът припомни, че
Алма матер е най-доброто място в България за придобиване на сериозна квалификация и подготовка в областите,
които абсолвентите са избрали за своя
професия. Той заяви, че за Университета е повод за гордост, че в Националната рейтингова система на висшите
училища заема първите места в почти
всички професионални направления, в
които обучава студенти – включително
направленията математика и информатика. Проф. Витанов подчерта, че благодарение на усилията както на преподавателите, така и на студентите, през
тази година Софийският университет се
изкачил и в световните класации.
Заместник-ректорът пожела на абсолвентите да намерят удовлетворяваща ги работа, такава, каквато заслужават
и отговаря на възможностите, желание
и амбициите им и която да им създаде
усещане за пълноценно изживян живот.
„Помнете наученото от вашите преподаватели – то е безценно. Носете го в
сърцата и умовете си и го развивайте и
умножавайте!“, призова абсолвентите
проф. Витанов и обяви випуск 2016 г. на
Факултета по математика и информатика на Софийския университет за завършил.
Отличничката на випуска в образователно-квалификационна
степен
„бакалавър“ Ксения Цочева поздрави
колегите си със завършването на този

38

дарение на знанията, които е получил в
Софийския университет, е сменил изцяло фокуса на работата си и открил нови
интереси. Той посочи своите основни
принципи, в които вярва и призова колегите си винаги да дават най-доброто
от себе си, да преодоляват желанието да
минат по прекия път, да продължат да
учат и да се развиват.
Момчил Хардалов пожела успех на
колегите си и завърши приветствието
си с цитат от Стив Джобс: “Вашата работата ще запълва голяма част от живота ви и единственият начин да бъдете
наистина доволни, е да правите това,
което смятате за страхотна работа. И
единственият начин се справяте страхотно е да обичате това, което правите.
Ако още не сте го открили, продължавайте да търсите“.
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Абсолвентите от випуск
2016 г. на Факултета по
математика и информатика
се дипломираха

важен етап от живота на всеки амбициозен млад човек. Тя отбеляза, че това не
е край, а начало, необходимо, но недостатъчно условие за успех. По думите й,
всички те имат възможността да бъдат
бъдещето, да градят и усъвършенстват
предстоящото. Имат образование, основа, възможност, дадена им от Факултета
по математика и информатика, те са тези,
които трябва да направят промяната,
възхода, развитието и растежа. Бъдещето е неясно, несигурно и плашещо, но
подлежи на моделиране и изграждане, а
именно те имат шанса да бъдат фактор в
обществото с амбиция и борбеност да направят бъдещето такова, каквото мечтаят да бъде, каза Ксения Цочева.
Тя благодари, че е срещнала стойностни хора, които са я обнадеждили и мотивирали. Благодари за споделения опит и
получените знания. Призова всички свои
колеги да са осъществени личности, лидери, които да покажат, че в България
има потенциал и талант, който заслужава
да бъде оценен. „Нека избягаме с всички
сили от посредственото и да използваме полученото като градим материал
за нещо истински ценно и възвишено – да
бъдем“, каза в заключение Ксения Цочева.
Момчил Хардалов, отличник в образователно-квалификационна степен „магистър“, също поздрави колегите си за
успешното им завършване. Той припомни историите на Стив Джобс, Марк Зукърбърг, Бил Гейтс и други известни личности, някои от които не са завършили
университет, но са се възползвали максимално от възможностите, които той им е
дал – да открият своите интереси и да ги
развият, да се запознаят с различни хора
и да обменят идеи.
Момчил Хардалов отбеляза, че благо-
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